
             

             

             

             

             

             

 

Tässä Ilmajoen kunnan kaavoituskatsauksessa kerrotaan vireillä olevista kaavoitusasioista niin, 

että kaikki, joita kaavat koskevat, voivat vaikuttaa suunnitteluun mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa. 

Kaavoituskatsauksessa esitellään ne kaavat, joiden suunnittelu on aloitettu sekä ne kaavat, jotka 

on tarkoitus laatia seuraavien kahden vuoden aikana. Lisäksi niistä kaavoista on ainakin 

maininta, jotka on hyväksytty vuoden aikana. Käsittelyn kuluessa saattaa aluerajauksiin ja 

aikatauluihin tulla muutoksia.  

 

Kaavoitusmenettelyn kuluessa kunta tiedottaa suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja 

mahdollisista vaihtoehdoista niin, että osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun 

ja arvioida kaavoituksen vaikutuksia sekä lausua mielipiteensä asiasta kirjallisesti ja suullisesti. 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 

saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 

käsitellään. Kaavoituksen alkaessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Edelleen 

kaavaluonnokset ja -ehdotukset tulevat myös nähtäville, jolloin osalliset voivat tehdä 

suunnitelmasta huomautuksia ja muistutuksia. Nähtävillä oloajoista tiedotetaan Ilmajoki-lehdessä 

sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.ilmajoki.fi. 
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Keskustan yleiskaava 
 

Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 20.3.2017. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 13 - 26.9.2017. Yleiskaavan 

luonnosvaihtoehtoiset luonnokset A ja B ovat olleet nähtävillä 10.11-11.12.2017. 

Kaavan jatkovalmistelu aloitetaan syksyn 2018 aikana saatujen mielipiteiden ja 

lausuntojen pohjalta. Jatkovalmistelu on aloitettu vuoden 2019 lopulla ja työ 

jatkuu vuonna 2020.  

 

Suunnittelun perustana on olemassa oleva yhdyskuntarakenne, rakennettu ympäristö, 

maisema ja luonnon arvot sekä ympäristöhaittojen vähentäminen. Suunnittelussa 

kiinnitetään erityishuomio toimivuuteen ja laatuun niin, että yhdyskuntarakenne tukee 

sujuvaa arkea ja hyvinvointia. Toimintojen sijoittamisessa otetaan huomioon rakenteen 

taloudellisuus ja ekologinen kestävyys sekä elinympäristön turvallisuus, terveellisyys ja 

tasapaino. 

Suunnittelualueen keskeisten osien aluerakennetta tiivistetään. Kauppatien, Aamukujan ja 

Hansatien kauppa-alueita kehitetään niin, että ne muodostavat yhtenäisen palvelujen 

alueen. Aluerakenteessa säilytetään perinteinen ilmajokinen kyläkuva, jossa tiiviit ja väljät 

alueet lomittuvat muodostaen monipuolisen asumisen ja yrittämisen kokonaisuuden. 

Viihtyisän elinympäristön säilyttämiseen ja kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

Aluerakennetta suunniteltaessa otetaan huomioon keskustan ja maatalouden 

rakennemallitöissä kehitetyt periaatteet. 

Yleiskaavoitus 



             Munakan yleiskaava   
 

Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 8.10.2018. Yleisötilaisuus pidettiin 

Munakan nuorisoseurantalolla 11.6.2019 ja osallistujia oli 27. Toinen yleisötilaisuus 

pidetään Könni-Kiikeri asukkaille 2019-2020.  

 

       Tuulivoiman vaiheyleiskaava 
 

Kunnanvaltuusto on päättänyt 14.5.2012, että Ilmajoen kuntaan laaditaan vaiheittain 

Ilmajoen yleiskaava. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan tuulivoima-alueiden vaiheyleis-

kaava.  

 

Alustava luonnos on ollut nähtävillä 5.2.- 6.3.2015 kuntalaisten ja tuulivoimatoimijoiden 

kiinnostuksen aktivoimiseksi. Luonnos vaiheyleiskaavaksi ja lähtötietomateriaalia sekä 

vaikutusarviointeja oli nähtävillä 15.4.-31.5.2016, yleisötilaisuuksia järjestettiin neljänä 

iltana kuulemisen aikana. 

Tekninen lautakunta on 23.11.2016 esittänyt kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen 

hyväksymistä ja asettamista virallisesti nähtäville. Kunnanhallitus on jättänyt asian pöydälle 

28.11.2016.             

                           

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Keskusta 
 

 Asemakaavoitus 



 

Seppälä II 

Seppälä II alueella asemakaava-alueen laajentaminen ja muuttaminen. 

Alueella on voimassa asemakaava, jossa alueita on osoitettu AO-tonteille. 

Tonttikoot ovat epäkäytännöllisen isoja, paikoin jopa yli 4000 m2. Nyt muutoksilla 

pyritään muodostamaan alueelle myös tontteja rivitaloille ja varaus Y-tontille. 

Lisäksi samaan kaavoitusalueeseen on liitetty vieressä sijaitseva kunnan 

omistama maa-alue. Isomman kokonaisuuden kehittäminen on mielekkäämpää. 

 

Seppälä III 
Tämä alue on hankittu/saatu pääosin kunnan omistukseen syksyn 2019 aikana. 

Tämä alue tulee täydentämään kunnan keskustaajaman pientalovaltaista 

asuinaluetta. Tarkoitus on laatia asemakaava, jossa on omat korttelit niin 

omakotiasumiselle kuin rivitaloillekin. Alueen hyvä sijainti koulujen ja palveluiden 

lähellä turvaa keskustan elävöittämistä asukasmäärän lisääntyessä. 

 

Koulukeskuksen alue 

Koulukeskuksen alueella on viime vuosina rakennettu nuorisotila ja peruskorjattu koulu-

tiloja. Alueen kokonaisvaltainen maankäytön suunnittelu on tarpeen. Kunnanhallitus on 

tehnyt kaavoituspäätöksen 12.3.2018. Alueelle on sijoitettu muiden koulutilojen väistötiloja 

pihaan asennettujen parakkien muodossa.  

 

Rinta-Lopen asemakaava 

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle pientalojen korttelialueita. Kaavan muutosta 

ovat esittäneet maanomistajat. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä. Kaavan 

hyväksyminen on maankäyttösopimuksia vaille valmis. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 

kokouksessaan 30.9.2019 maankäyttösopimukset. Sopimuksien allekirjoittamisen jälkeen 

kunnanhallitus hyväksynee asemakaavan joulukuun kokouksessaan.  

 

Huoltoaseman ympäristön alue 

Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 3.9.2007. Kaavan muuttamiseen on ryhdytty 

maanomistajan hakemuksesta. Kaavaluonnos on ollut nähtävänä keväällä 2008. Tämän 

alueen kehittäminen on paljolti kiinni valtion suunnitelmista Ilmajoki-Seinäjoki välillä 

kulkevan kantatie-67 parantamisesta 4-kaistaiseksi. Tällä hetkellä ei ole tiedossa tien 

linjaus eikä liittymäramppien sijainnit.   

 

Vesitornin alue  

Ilmajoen keskustan omakotitonttitarjonnan lisäämiseksi ja vaihtoehtojen tarjoamiseksi on 

tarkoitus laajentaa nykyistä Oksimäen asuntoaluetta Pappilantien ja Vesitornintien varsille. 

Kaavoitus toteutetaan kaksivaiheisena siten, että ensin suunnitellaan alueen Pappilantien 

pohjoispuolinen osa. Alue on nimetty Oksimäki II. Tämä kaava on edennyt 

luonnosvaiheeseen ja on nähtävillä 14.11- 27.11.2019. Kaava on tarkoitus saada valmiiksi 

kevään 2020 aikana.  

 

Napustanmäki 2 

 
Tavoitteena on lisätä Napustanmäkeen pientalotyyppistä asuinaluetta. Alue on 

kunnan omistuksessa. Kaava on ehdotusvaiheessa ja kunnanhallitus on 

hyväksynyt sen 4.11.2019. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävänä 13.11 -

13.12.2019.  



 

Hansan-kauppa-alue ja kaavarunko  
 

Ilmajoen keskustan kaupallisen vetovoiman parantamiseksi alueelle pyritään 

kaavoittamaan lisää kaupallisia palveluita. Nyt alueella toimii K-supermarket. 

Alueen maanostajia ovat kunnan lisäksi Kesko ja yksityiset maanomistajat. Tätä 

aluetta on tarkoitus kehittää vielä maanhankinnan jälkeen uudella kaavalla.  

 

 

Ilmajoki Kampusalue  

 

 
 

Koulutuskeskus Sedun Ilmajoki, Ilmajoentien alueilla sekä Etelä-Pohjanmaan Opiston 

alueilla on lisärakentamisen tarpeita. Alueen kokonaisvaltainen maankäytön suunnittelu on 

tarpeen. Alueelle laaditaan asemakaava hankkeiden edistymisen mukaisesti joko yhtenä 

kaavana tai erillisinä asemakaavoina.  

 

 

 

 

 
 
 
Kortteli 45 

Maanomistaja on hakenut kaavanmuutosta. Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa alue 

toimitilarakennusten korttelialueeksi, jossa osan kerrosalasta saa käyttää 

asuinrakennusten rakentamiseen, osoittaa yhdyskuntatekniikkaa palvelevalle alueelle 

asianmukainen kulku ja tarkistaa kaavamerkinnät ja tehokkuusluvut koko korttelialueella 

vastaamaan tulevaa käyttöä. Kaava-alue sijaitsee Kyrönjoen rantapenkereelle, jossa on 

ollut rantojen luhistumisia ja sortumia. Kaavoituspäätös on tehty 17.10.2016. Alueen 

epävakaisen jokirantapenkan tutkimista pitää varmentaa vielä lisätutkimuksilla ennen 

lopullisen kaavaluonnoksen eteenpäin viemistä. Tämä kaavoitustyö jatkuu 

suunnittelukokouksella maanomistajan kanssa.  

 

 

Koskenkorva 



 

Havuselan puisto 

 

Alueen kaavoituspäätöksen on kunnanhallitus tehnyt 11.3.2019. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja lähtötiedot ovat olleet nähtävänä 29.8.-

11.9.2019.  ELY:n pohjavesiryhmän lausunnon mukaan alueelle ei tulisi kaavoittaa 

lisää asumista ettei pohjaveden muodostumisaluetta pienennetä. Jatkamme alueen 

kaavoittamista lisäselvityksillä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Käpälämäki III 
Alue on tarkoitus osoittaa pientalo- ja omakotirakentamiselle. Tekninen lautakunta 
on tehnyt kokouksessaan 14.8.2018 kaavoituspäätöksen alueen kaavoittamiseksi.  
Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 27.8.2018 ja maahankinnan myötä 

päätös laajemmalle alueelle on tehty 28.1.2019. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma ja kaksi vaihtoehtoista luonnosta sekä lähtötiedot olivat 

nähtävänä 16.5. – 29.5.2019. Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen 

4.11.2019. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävänä 13.11. – 13.12.2019. 

 
Mösinginrinne 
Alue on tarkoitus osoittaa omakotirakentamiselle ja virkistysalueeksi. 
Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 26.8.2019 teknisen lautakunnan 
esityksestä. 

 
Ahonkylän mettä 
Alue on tarkoitus osoittaa tiiviimmälle rakentamiselle. Alueelle on tarkoitus 
suunnitella rivi- ja pientaloja sekä virkistysaluetta. Kunnanhallitus on tehnyt 
kaavoituspäätöksen 4.11.2019. 

 
Aurinkoniitty 
Alue on tarkoitus osoittaa pientalo- ja omakotirakentamiselle. Kunnanhallitus on 
tehnyt kokouksessaan 23.4.2018 kaavoituspäätöksen alueen kaavoittamiseksi. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnokset A ja B sekä lähtötiedot on 

Ahonkylä 



pidetty nähtävillä to 21.6. – to 5.7.2018 välisen ajan. Alueelle suunniteltiin 
luonnosvaiheessa omakotiasumista ja rivitaloja. 
Kaavaehdotus laadittiin huomioiden luonnosvaiheessa saadut lausunnot ja 
kommentit. Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavaehdotuksen 8.10.2018. 
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävänä 23.10. – 21.11.2018. 
Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan kokouksessaan 3.12.2018 ja se on saanut 
lainvoiman. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Kaavoitus- ja mittaustoimisto  Kaavoitusjohtaja 

Ilkantie 17    Ari-Pekka Laitalainen 

60800 ILMAJOKI   p 044 – 419 1334 

 

Kaavasuunnittelija 

Tapio Mäntymaa 

p 044 – 419 1338 

 

Kaavapiirtäjä 

Helena Myllärinen 

p 044 – 419 1340 

 

Kaavoituksen yhteystiedot 


